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BIJDRAGE

TOT DE ONTLEEDKUNDIGEKENNIS VAN

SATURNIA CYNTHIA,

DOOR

GLAÂS MULDER.

De bijdrage tot de kennis van het inwendige zamenstel van

de Saturnin Cynthia is haren oorsprong grootendeels ver-

schuldigd aan Mr. de Roo tan Westmaas , te Velp. Toen

ik in den vorigen zomer Aveder eenigen tijd mij daar ophield
,

was ik meermalen getuige van al de moeite en zorgen , door

mijnen vriend aan het opkweeken en onderzoeken van de Cyn-

thia , op zijn bekoorlijk Daalhui%en , besteed. Ilij gaf mij de

meeste voorwerpen voor mijn anatomisch onderzoek. Ik vol-

doe gaarne aan zijn verlangen , om het volgende te voegen bij

het belangrijke stuk van hem en van den heer N. H. de

Graaf , te Leiden. Aan de vriendelijkheid van den evenge-

noemden heb ik de kleinste rupsen te danken.

Mijne mededeeling maakt geene aanspraak op volledigheid.

Al "ware het getal van beschikbare voorwerpen grooter ge-

weest , en al had ik meer tijd aan dit onderzoek kunnen be-

steden , toch zou het mijn plan niet geweest zijn van de

Cynthia eene meer volledige anatomie te geven. Ik bepaal

inij thans bij de rnps en meest bij hare spintuigen. Yan an-
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dere organen spreek ik minder opzettelijk. Zooveel mij noo-

dig voorkomt , zal ik eenige vergelijking maken met hetgeen

mij van Bombyx Mori en Bombyx Pini bekend is. Geen

van beiden heb ik zelf ontleed , maar men weet dat van

Malpighi tot heden de gewone zijdeworm vele anatomen

heeft bezig gehouden en zelfs pathologische praeparaten van

haar niet ontbreken. De B. Pini vond eenen uitstekenden

entleder in Sückow. Daarenboven kon ik gebruik maken van

de schoone collectie praeparaten van B. Mort , in alle levens-

toestanden , door onzen voortreffelijken SchübUrt vervaar-

digd , en thans de eigendom van het Akademisch Museum te

Groningen ^).

Men vroeg mij , ^f het ontleedkundig onderzoek van deze

diertjes eenige waarde heeft voor den industrieel en of men
,

onder anderen , uit de kennis aan de spintuigen tot de zijde-

productie zou mogen besluiten. Ik meen , dat de anatomische

kennis noode een toegepast nut zal betoonen , tenzij er onder

de Cynthia's ziekte mögt uitbreken , want dat men noch uit

den omvang noch uit het gewigt van organen alléén besluiten

kan tot de hoeveelheid van hun product. Geen grondig oor-

deel van veranderingen , door krankheid in het Organismus

veroorzaakt , is mogelijk zonder voorafgaande kennis van het

gezonde zamenstel. Twee gelijke organen kunnen eene zeer

verschillende hoeveelheid stofs voortbrengen en uitwerpen
,

naarmate zij onder verschillende omstandigheden verkeeren
,

aan andere invloeden onderhevig zijn. Een kleiner orgaan pro-

duceert soms meer , dan een groot , en een orgaan behoeft

geene verandering van de quantiteit van zijn weefsel te onder-

gaan, om nu eens meer, dan minder stof af te scheiden. De-

1) Zie dit Tijdsclirifl 18G1 bl. 48. Handelingen der Ned. Ent. Ver. I.

1)]. 2 en Dr. Verloren , Levensschvts van T. D. Scddbürt , bl. 9. Utr.

1B54. Mo[jt loch Dr. Verloren spoedig voldoen aan veler wenscli , om de

uitmuntende teekeningen van ScnDBäRT, met een tekst, uit zijne aantce-

keningen geput, in bet licht te geven. Hoe belangrijk waren zijne waar-

neniitipon ü\cr inijcMandswormcn en Ifi/drnjt/iilns. \prir. Verloren, p. 25.

Î2
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zelfde traanklior van den mensch levert plotseling , bij aandoe-

ningen , vele malen meer vochts , dan weinige oogenblikken

vroeger. Ik haast mij echter , te herinneren , dat de rupsen

zeker aan minder zcnuwinvloeden zullen onderhevig zijn , dan

Avij.

Beschouwen wij de spintuigen zoowel op zich zelve als in

hunne ligging in het ligchaam des diers. Gemakkelijker zal

men zich van een en ander cene goede voorstelling maken , als

wij hierbij wijzen op de naauwkeurige afbeeldingen van mijne

praeparaten door den amanuensis S. Berghuis vervaardigd.

Fig. 1 en 2 zijn spintuigen van eene rups , die nog niet

gesponnen heeft , doch waarschijnlijk niet ver van den spintijd

verwijderd was. De gelegenheid heeft mij ontbroken een voor-

werp te onderzoeken , dat op het punt was van te zullen spin-

nen of er pas mee begonnen had.

Hel beneden gedeelte , a —b , toont de kronkelingen van

het orgaan zoo als zij , zeer in een gewrongen , in de rups la-

gen , het bovenste tot aan den kop , c , is een weinigje uit-

gerekt. Het ontlastings kanaal , dat wij eenvoudig de b^ris zul-

len noemen, c —c' , is niet regt, maar heeft eenige ludsvor-

mige bogten. Het benedenste , blinde uileinde van het orgaan is

in fig. 1 niet zigtbaar. Dit gedeelte loopt terstond , fig. 2 , in

het uitgerekte orgaan bij g in hel oog. Tol ƒ is het spintuig

iets dunner , dan het opvolgende gedeelte tol omstreeks e , ter-

wijl aan de dunnere top d de buis ontslaat Als wij alle bog-

ten konden regt buigen ') , dan zou de spintoestel ten minsten

viermalen de lengte van de rups bedragen.

1) Men kan dit niet doen niet voorwerpen , die ecnigen tijd op spiritus

bewaard zijn. Ik wilde tot vergelijking de spintuigen van eenige rupsen

van B. Mori praeparecron , docli deze waren na ren Lmgor vertoef in spiri-

tus onbruikbaar, omdat de tot eenc digle bro/.c massa gestolile inlioud elke

aanraking onmogelijk maakte.
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Eenigc rupsjes van de tweede generatie van 18G1 , van de

Roo ontvangen , waren 30—32 strepen lang. Deze maat is zeker

door de bewaring in spiritus verkort, doch past op individuen

na de derde vervelling. Fig. 3 toont de beide spintuigen van

elkander gescheiden aan. De grens tusschen de buis en het eerst-

volgende gedeelte is uitwendig moeijelijk te bepalen. Er is nog

veel minder verschil van dikte waarneembaar tusschen het be-

nedeneinde en het middelste gedeelte van den toestel. Zij

zijn eenigzins uitgerekt, vooral x , maar op natuurlijke grootte,

voorgesteld. Later kom ik op eene schijnbaar langere buis te-

rug (bl. 167.) Een viertal , eveneens van eene tweede genera-

tie , verstrekte mij de Graaf. Zij waren reeds tAveemalen ver-

veld en hadden nog slechts de lengte van 15 —17 strepen be-

reikt. Zij zijn wankleurig en inwendig vrij week. Intussclien

heb ik de spintuigen volledig kunnen praepareeren , zoo als

zij wat uitgerekt en op dubbelde lengte zijn afgebeeld in Fig. 4.

De buis is betrekkelijk kort , het midden iets dikker dan het

lagere en blinde einde. De geheele lengte mag veilig op

ruim tweemaal die van het diertje geschat worden. Er is tus-

schen alle onderdeden minder verschil , dan later.

Jongere rupsjes dan deze heb ik tot mijn spijt niet ter ont-

leding gehad. Ik stel niet alleen belang in het anatomische

zamenstcl van pas geboren rupsjes , maar ook in een micros-

copisch en scheikundig onderzoek van de eerste spindraden.

Beschouwen wij Fig. 5 en 6 , dan zal de ligging der spin-

tuigen duidelijk worden , waarbij wij tevens een blik werpen

op andere hier in het oog vallende organen. Vooraf zij opge-

merkt , dat fig, 5 niet eene S. Cynthia voorstelt , maar S.

arrindia , die ik aan de Roo verschuldigd ben. Ik laat aan

de systematici over , om uit te maken , of zij cene variëteit

van de eerstgenoemde , dan wel eene species zij. Hel anato-

misch onderzoek gaf mij geen verschil te kennen , dal in deze

quaestie van cenige beteekenis zou kunnen wezen. Ik bezat

slechts één individu , lang 40 strepen.

Door twee flanksneden is hel gchcele rugvlak weggenomen
,

1?.
*
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om de organen in de natnurlijke ligging te kunnen houden

Doet men slechts ééne snede in het midden van den rug en

buigt men de huid zijdelings , dan worden , onder anderen , de

spintuigen verplaatst en komen deels naast het spijskanaal te

liggen. Zoo is b. v. de toestand in Cuvier , Regne Anivial ,

Insectes PI. 130, fig. 1, van B. Mori, waarop ik terug

kom. Wij zien nu , fig. 5 , achter den kop en eersten ring

den korten slokdarm , voorts de maag en darm. Tusschen de

spintuigen liggen twee lange, kronkelende ludsen van de urin-

vaten {vaisseaux biliaires Cm*^ l. /.) , die zich verliezen

boven den wijden endeldam. Het ongeveer één vierde , voor-

ste gedeelte van de maag en de slokdarm liggen bloot , maar

dan beginnen zich wederzijds bogten van de spintuigen te

vertoonen , die achterwaarts in grootte en ingewikkeldheid toe-

nemen , zoo als reeds uit fig. 1 en 3 was gebleken. Maar nu

wordt het duidelijk dat de bogten van elk spintuig zich zóó

tegen den maagwand als aansluiten, dal een gedeelte hier,

d. i. op den rug, het andere gedeelte aan de buikzijde

zich bevindt. Alleen de buis en het voorste gedeelte van

elk spintuig ligt onder de slokdarm en maag geheel verbor-

gen.

Ten opzigte van de laatstgenoemde gedeelten , die natuurlijk

in het oog vallen , als men de buikvlakte wegneemt (fig. 6)

,

is het noodig op te merken , dat de kronkels elkaar allengs

wel naderen , maar niet raken , en dat de buizen steeds bogtig

zijn en dikwerf ware ludsen vormen. Fig. 1,2, 3 en G.

De laatste figuur doet de ware ligging kennen ; de buizen ma-

ken niet slechts belangrijke bogten, maar kruissen elkaar schijn-

baar , zoodat men in den waan gebragt kan worden , dat de

buis der regter spinklier links en de linksche regts in den kop

komt '). Geen enkele maal heb ik de buizen regt zien loo-

1) In ecne Siirinaamsche rups, waarvan ik de naam der kapel nofj niet

liob kunnen opsporen , vind ik de lange buizen buitengemeen sterk door

elkaar geslingerd.
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pen, vcclmin paralel aan elkaar, zoo als onder anderen Reau-

mur van B. Mori beweert '). Doch ook bij deze soort is

het zoo niet , zoo als mij blijkt uit praeparaten van ScHU-

BäRT.

Behalve dat ik de zenuv^'streng van andere individuen af-

zonderlijk heb gepraepareerd , legde ik haar hier op den buik-

wand , in natuurlijke rigting , bloot. De hersenknoop bleef

in den kop verborgen ; onder den slokdarm ontvtaart men den

eersten knoop onduidelijk , doch de overige elf , waarvan de

heide achtersten , zoo als gewoonlijk , bijna in een smelten , lig-

gen duidelijk voor oogen. Ik vond de knoopen op dezen leef-

tijd betrekkelijk grooter , dan in de grootste door mij ontlede

rupsen. Dit individu behoorde tot die van de tweede genera-

tie van DE Roo.

Er rest mij nog een woord te zeggen van eene rups
, die

door DE Roo in spiritus gedood werd , toen zij weldra zou

verpoppen. Zij was dik , ineengekrompen , met diepe huid-

plooijen , zoo als nog gezien kan worden aan den omtrek yan

fig. 7. Het buikvlak werd weggenomen. Eene vrij groote

massa , vlokkig-gestold , kleurloos zoogenaamd vet vertoonde

zich op en tusschen de organen. De inkrimping der organen

openbaart zich reeds duidelijk aan de maag , waarop onregel-

matige insnocringen en sterker gezwollen dwarsche vezelban-

den zich vertoonen. Maar bijzondere aandacht verdienen de

buizen der spintuigen. Zij schijnen langer geworden te zijn
,

vormen diep neerdalende ludsen (fig. 7 /.) en slingeren zich

kopwaarts zóó door elkaar , dat men meenen zou , dat de bui-

zen eindigen aan de tegenovergestelde zijde van hare spin-

klieren. Het is mij echter gebleken , dat zij op de gewone

wijze in den kop eindigen. De dikkere gedeelten van de spin-

tuigen zijn blijkbaar verkort of liever meer door een gewron-

gen. Uit de gezwollenheid zou men mogen vermoeden , dat

1) Hl<' moires , Tom. I. p. 147, PI. 5. fig. 2. De overiijc iigureri op deze

I'Juat zijn ooL niet nauiiw keuris. (Jok die van 'ìosEl laai tc>>cnschen over.
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het spinsel van het cocon nog niet voltooid was , maar volko-

men zeker is dit niet. Hoe dit zij , de waarneming van ons

individu , dat wij met geene anderen hebben kunnen veroelij-

kcn wegens gebrek aan meer voorwerpen , geeft mij toch aan-

leiding bij een gewigtig punt van de metamorphose stil te

staan. Ik bedoel de vraag , wat wordt er van de spintuigen
,

als de rups-leeftijd ophoudt ? Noch poppen noch vlinders

spinnen. Zullen er andere organen van gevormd Avorden
,

dienstig voor nieuwe levensvcrrigtingen of zullen zij geheel

verkwijnen of verdwijnen ? Rösel zegt het van de B, Mort

eigenlijk niet te weten , maar aangezien Malpighi de spinva-

ten in de pop nog vond, komt het hem »niet onwaarschijn-

» lijk voor , dat ze in het mannetje de zaadvaten , in het wijfje

»de eijerstokken uitmaken" '). Niemand echter zal dit aan-

nemen , niet alleen omdat het op geene enkele waarneming

berust , maar ook omdat men kwalijk kan stellen , dat het

zaadvocht of de eitjes uit den mond zouden geloosd worden ,

of dat de spinhuizen gesloten zullen worden en het blinde

einde zich achterwaarts zal openen en verlengen tot den teel-

toestel. Malpighi heeft ook geen de minste aanleiding tot

die vreemde stelling gegeven. Hij zegt niets , dan in interio-

re ventre adirne superest vestigium serieorum intesiinulo-

rum , si praecipue flavo scateni succo. En te minder kan

hij aan die zonderlinge metamorphose gedacht hebben , als wij

opmerken , dat hij reeds bij de rups meldt , testes ampliores

redduntur eorumque vasculum patentius redditur ^).

Men weet , dat bij hooger georganiseerde dieren organen óf

inkrimpen en onwerkzaam worden óf verdwijnen. Er is a priori

niets tegen de vooronderstelling , dat het ook in de lagere ge-

beuren kan , maar de vraag is of er stellige waarnemingen

1) Insccleii , Dl. Ill , LI. 90. §21.

2) Dissert, de Bomhice p. 27 et 25. Opp. omnia. Loud. 1686. fol. Ooîi

ScflüBAERT lag de beginsels van do gcncratic-organcii in rupsen van Jì. Mori

bloot , te gelijk met spintuigen.
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zijn die haar tot wetenschappelijke \vaarhei(l verheffen ; en wel

in zake der spinluigen. Ik zal SccKOW laten antwoorden uit

zijne voortrefielijke >> Der Fichtenspinner'''' '). Ten tijde,

zegt hij , dat de pop door een worm=gewijze bewe^n^r de

rupsheid af-lroopt , ziet men op het oojjenhlik , dat de kop zich

ontbolstert , vier wiite taaije draden fTab. YIII. fig. 43 a.),

die ten slotte , als de rupsheid van het ligchaarn afglijdt ,
los

liggen. Twee van hen zijn dik en bestaan uit het laatste con-

tenlum der spinvatcn , de twee anderen daarentegen zijn haar-

fijn en komen van het voorste gedeelte der speekselvaten. Is

de verpopping voltooid , dan hebben de spintuigen hunne ver-

rigting volbragt en liggen als verslapte steeds meer doorschij-

nend wordende buizen op de vetligchamen , tot dat zij in de

tweede week van het popleven zoo zeer beginnen te verdwij-

nen , dat men ze in de derde en vierde week te vergeefs zoekt

en zij geheel opgelost schijnen te zijn. Zijne Tab. II. fig. 1

tot '). stelt de veranderingen der spintuigen in de rups van

volwassen tot j)opworden voor , terwijl fig. 6 tot 8 nog draad-

vormige overblijfselen in de pop doen zien , die in fig. 9 geheel

zijn verdwenen.

iS'A deze mededeeling kan men niet twijfelen , of 3Ialpighi

heeft zeer goed waargenomen , want hij zag de overblijfselen

der spintuigen duidelijker als zij nog geel waren , zeker door

een weinig overgebleven spinvocht of inhibitie der wanden door

hetzelve, terwijl de ^^ aarneming in andere (oudere?) poppen

hem moeilijker viel.

Boven heb ik gezegd , dat de buizen der spintuigen langer

schenen te zijn geworden (fig. 7.) en ik deed dit met opzet.

Ilct komt mij namelijk vrij zeker voor , dat wij hier eigenlijk

1) Anat.-Phtfiiol. Unlers. der Iniehtcn und Kruilenlhicre I. 4. 29. Jlei-

delb. 1818. Verjj. Herold, Entwichelungsgeschichie der Schmetterlinge,

s. 47. (j 53. Hij liad te doen rnet het kooJwitje , wier rups geen cocon

maakt en slechts weinig spinvocht f'czi^t . om een ophangpunt en gordeltje

te spinncu.
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niet of Avcinig verlenging van de lozingskanalcn voor oogen

hebben , maar dat reeds het voorste gedeelte van de dikkere

kronkels (fig. 2 d tot e) zijn inhoud mist en zeer vernaauwd

is. Ik kon echter mijn onderzoek in deze rigting niet vervol-

gen wegens gemis aan voorwerpen. De praeparaten van ScHU-

BäRT leeren ons, dat in » eene rups, de huid afstroopende

»ter verpopping , de spinvaten nog niet geheel geledigd zijn"

{B. Mori n°. 80.) , maar toch in eene ingesponnen rups

(n°. 78.) , die gelijk gesteld kan worden met ons voorwerp

/'fig. 7.) ,
gelijksoortige schijnbare verlenging van de spinhui-

zen zigtbaar is en ook de dikste gedeelten van de spinluigen

zeer zijn ingekrompen. In eene pop (n°. 82.) vond hij »het

» reotsche spinvat nog vrij sterk gevuld "
, zoodat weerzijds de

toestand van het spintuig niet gelijk was. In zijn n°. 85 en

84 zijn »de spinvaten nog min of meer gevuld , doch reeds

» gedeeltelijk opgelost." Men ziet hoe naauwkeurig onze Schü-

bUrt ook dit punt onderzocht. Ik zal hier nog eene waar-

neming inlasschen ten voorbeelde hoe goed hij inzag langs

welken weg de oplossing van vraagstukken over levensverrig-

tin^en te verkrijgen kan zijn. Men vindt twee rupsen in één

spinsel ') en vraagt , is het cocon het werk van ééne of van

beide ? Op goede gronden zou men mogen aannemen , dat

beide zullen gesponnen hebben , maar zeker is men er niet

van , als men het niet gezien heeft. Dit is echter niet ge-

schied , van waar nu zekerheid te krijgen ? Scuubürt opent

beide rupsen en vindt » de spinvaten in beide %eer ontle-

digd f'"'
zoodat beide tot vervaardiging van het spinsel hebben

bijgedragen. (Praep. n°. 88).

Ik zal over de pop in geene bijzonderheden treden , omdat

ik slechts twee voorwerpen ter beschikking had , waarvan het

een bleek voor geen naauwkeurig inwendig onderzoek vatbaar

1) MALFiGni spseckt er reeds van L. L p. 25 en beeldt tie i-osoii a£

Tab. VII. li;;-. 5.
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te wezen. Het anJer was , naar opgave van de Roo , nabij

het tijdstip van te zullen uitkomen. Ik vond dit bevestigd.

De nog wel niet ontlokene , maar toch geheel gevormde vlin-

der , die ik in de pophuid vond , kon geen ander zamenstel

hebben , dan een pas ontbolsterd individu ; het popleven had

zijn einde bereikt.

Van vlinders , die in spiritus gedood waren , was ik door de

goedheid van de Rog zeer goed voorzien , doch ik wensch de

uitkomsten van mijn onderzoek niet mee te deelen , dan na ver-

gelijking met eenige versehe voorwerpen. Dit wordt volstrekt

vereischt voor sommige punten , die met de voortteeling en

vooral met de gesteldheid der eijeren in verband staan. Men

weet dat onze Leeuwenhoek eijeren van B. Mort onderzocht

en om ze in verschillende tijdperken te kunnen onderzoeken

bij zich droeg. En inderdaad is deze koestering niet verwer-

pelijk voor proeven ,
ja welligt niet in het praktische leven ').

Op eene zaak wensch ik nog , in het belang der weten-

schap , de aandacht te vestigen niet slechts van hen , die deze

of gene soort van zijderupsen voeden , maar van allen , die

vlinders kweeken uit poppen , die in cocons leven , hetzij deze

geheel van spinsel of van andere stoffen vervaardigd zijn. Ik

wensch , dat allen naauwkeurig de binnenzijde van de cocons

nazien , of er ook eitjes door de vlinders gelegd zijn , voor en

aleer zij hare holen verlaten. Vindt men eitjes , dan is het

1) Zie Leeuwenhoek , Ontdekte Onziglbaarbe^len , Lciflenl696. Vervol"- der

brieven bl. .56 en 57. Verg. Maipighids L. 1. p. 3. Ik voeg er bij, dat ora

de eitjes van S. Cynthia in cene gelijkmatige temperatuur te houden en uit

te broeden de metliode , om ze in een doosje op de borst bij zich te dra-

gen , reeds met een günstigen uitslag is beproefd. Of het tihluo foemina-

rum sinu fotum {ovum) MALPlcnil reeds beproefd is, of wel het voorhccld

is gevolgd van Mevrouw Leeuwenhoek, «die haar sccr warm kleed," durf

ik niet verzekeren.


